
Marszalek Woiew6dztwa L6dzkiego

Rsl 1.7 1 20.3.7 04.2017'KS
DEcYzJA iii;r

t-od2, dnia 8 lutego 2018 r

nie zezwolenia na usunigcie brzozy brodawkowatel'

M arszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. o L6d2 na usuniqcie brzoz dzie pnia 138 cm' z terenu

3/3, obrqb B-28 w t-odzi Snycerska' na wysoko6ci

lokalizacjq wskazanqprzez dolqczonej do wniosku'

2. cia drzewa do dnia 31 grudnia 2018 r'

3. Nie nalicza6 optat zausunigcie drzewa na polstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody . 
rnionego w punkcie 1 sentencji decyzji od

4. Uzale2ni6 wYdanie wymle

zastqpienia go przez em - brzozq po2ylecznq' o dobrze wyksztalconej

koronie i prawidrowo obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar

na wYsoko6ci '100 cm)'

5'Usta|i6:a)terminwykonanianasadzeniazastgpczegododnia3lgrudnia20lSr.,
b)|oka|izacjqwykonanianasadzeniazastgpczegoWb|iskimsqsiedztwiedrzewa
usuwanego, zgodnie zlokalizaqqzaproponowanaprzezwnioskodawcq na mapie dolqczone'1

oo wniosku - dzialka ewidencyjna 613/9 obrqb B-28 w t-odzi'

6. zobowiqzaeGminq Miasto l-od2, do piedlo2enia Marszalkowi woiew6dztwa L6dzkiego informacji

o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania' podajqc

faktycznqdatqposadzeniaorazza|qczajqcp|ansytuacyjnyzzaznaczonq|oka|izacjqposadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 6 listopada 2017 r' do Marszalka W ptynql wniosek

reprezentow ane! przez Paniq Beatq Jqdrusiak' a usuniqcie br j

o obwodzie pnia 138 cm, z terenu dzialki ew B'28 w Lodzt

Snycerskiej 3. Do wniosku dolqczono dokumen ustawy z dnia

o ochronie Przyrody.
W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczYnQ z

brodawkowata jest ,,sucha"' K

powy2szej nieruchomoSci

postgPowania ustalono, 2e 6

ul. SnYcersKq.



w dniu 26 stycznia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego wojewodztwa t6dzkiegoprzeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych potwierdzono stan przedstawiony we wniosku. Drzewo jestobumarle i stanowi zagro2enie bezpieczefistwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanychz uwagi na oslabione wla6ciwoSci mechaniczne.

usuwanego - zgodnie z tre6ciq wniosku.
Podczas oglgdzin, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystQpowania okaz6w

sze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
decyzji nale2alo uznac za zasadny

ym zakresie stanowi art. g3 ust. 1, art. g3a
te przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. j42 ze
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu

na podstawie ustawy z dnia 16listopada 2006
cznik do ustawy, cz. lil pkt 44, kol.4, pkt 6.
i.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji p
w N_odzi,wniesione za p :j:irr odworawczego

otrzymania (art. 127 g 1, rminie 14 dniod daty jej

2' Przed uplywem terminu decyzia nie ulega wykonaniu. wniesienie odwolaniaw terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. .130 g I i Z Xpay.3' w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzecsig prawa do wniesienia odwolaniawobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowiwojew6dztwa t-6dzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniqze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocn a (art. 127a$ 1 i2 Kpa).4 Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniemwszystkichstron lub gdywszystkie strony zrzekly siq prawa o wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).5. Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w za
3 latach od dnia uplywu terminu w
terminu, z przyczyn zale2nych
w drodze decyzji obowiqzek jego

nkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie iako
, co stanowii bgdzie podstawg do wymierzlnia
uoo')' 

strzegania zakazow
schroniefi zwierzqt

ikich.



8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk s

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, n Q

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektor b

OchronySrodowiska (art' 56 uoop), gdyz niniejsz2 d

odstgpstwa odzakazowzawartych w art' 51 ust. 1 i ar|" 52 ust' 1 ustawy o ochronie przyrody'

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu' Rolniiiwi i ochronY Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t 6d2 reprezentowana
orzez P aniq Beatq Jqdrusi ak

Zastgpcq Dyrektora ds' Zieleni Mieiskiej

ul, KonstantYnowska 8/10
94-303 L6d2

al. Pitsudskiego I
90-051 i-6d2
www.lodzkie.Pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie'Pl


